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ERDÉSZETI RAKODÓGÉP-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS  
 

…  

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési 
adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány. 

Egyéb feltételek: B, vagy T járműkategóriára érvényes vezetői engedély 

11.2 Írásbeli vizsga: nincs 

11.3 Projektfeladat  

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: rakodógép-kezelés, karbantartás, 
hibafelismerés 

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A) Hidraulikus forgórakodógép üzemeltetése: a vizsgázó a kijelölt rakodási területet 
megközelíti a rakodógéppel, elvégzi a gép rögzítését, majd a hidraulikus daruoszlop 
elforgatásával, a gém-, illetve a markolószerkezet működtetésével fel- vagy 
leterhelést, esetleg átrakást, igazítást végez. A vizsgázó a kijelölt rakodási területet a 
feladatközlő lapon meghatározott fafajból és választékból álló rakomány, készlet 
alapján önállóan azonosítja. A feladat végrehajtása során elvégzi a szükséges 
átvizsgálásokat, detektálja az esetleges hibákat, a feladat végén elvégzi a napi 
karbantartást. 

B) Homlokrakodó üzemeltetése: a mezőgazdasági erőgép hossztengelyében működő 
hidraulikus gémszerkezetre szerelt cserélhető munkaeszközöket: raklapvillát, 
rönkrakót vagy tolólapot üzemeltet a vizsgahelyszín adottságainak megfelelően. A 
vizsgázó a kijelölt munkaterületet a feladatközlő lapon meghatározott anyag, áru, 
készlet alapján önállóan azonosítja. A feladat végrehajtása során elvégzi a szükséges 
átvizsgálásokat, detektálja az esetleges hibákat, a feladat végén elvégzi a napi 
karbantartást.  

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc 
A) vizsgarész 20 perc, szakmai beszélgetéssel együtt 
B) vizsgarész 20 perc, szakmai beszélgetéssel együtt 

 
11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100 %  
11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:   

- a feladat helyes értelmezése (10%), 
- az előkészítéshez, a végrehajtáshoz szükséges anyagok és eszközök 

megválasztása (15%), 
- a végrehajtás szakszerűsége (25%), 



2/2  

- begyakorlottság, pontosság és önállóság szintje (25%), 
- a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása (25%). 
- Ha a vizsgázó a vizsgán súlyosan megsérti a balesetelhárítási szabályokat, és 

ezzel saját, vagy mások testi épségét veszélyezteti, akkor a vizsgát azonnal 
meg kell szakítani, és a vizsgázó a vizsgarészre 0%-ot kap.  

 
11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pont-szám legalább 40%-át, és az értékelési szempontokra külön-külön adható 
pontszámok esetében is az egyenként megszerezhető pontszámok legalább 40%-
át elérte. 

…. 

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  
 
11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra 

vonatkozó részletes szabályok: A vizsgán biztosítani kell az adott tevékenységhez 
szükséges gépkönyveket, kezelési, karbantartási utasításokat és beállítási 
táblázatokat, valamint a gépkezelő által vezetett dokumentumokat (pl. emelőgép 
napló). 


